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Paul Davies AS 

Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig  

 

25 Mawrth 2022 

 

Annwyl Paul, 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 28 Chwefror ynghylch pobl o Affganistan sydd â 

phrofiad o yrru lorïau trwm.  

Mae fy swyddogion yn gweithio'n glos gyda Cymru’n Gweithio (gwasanaeth Gyrfa 

Cymru i oedolion) i sicrhau bod ffoaduriaid sy'n ymgartrefu yng Nghymru yn cael 

manteisio ar raglen ReAct a ReAct+, y rhaglen sydd wedi’i holynu. Mae’r rhaglen yn 

gallu darparu hyd at £1500 tuag at gost trwydded gyrru lori yn y DU a chymwysterau 

cysylltiedig fel y Dystysgrif Cymhwysedd Proffesiynol i Yrwyr (DCPC).   

Mae swyddogion eisoes wedi pennu’r dystiolaeth sydd ei hangen i gael ymuno â'r 

rhaglen ReAct, ar ôl ymgynghori ag asiantaethau cefnogi ffoaduriaid a Swyddfa 

Cyllid Ewropeaidd Cymru; nid ydym yn disgwyl y caiff ffoaduriaid o Affganistan 

unrhyw anhawster i ateb y gofynion hyn. 

Bydd y rhaglen ReAct+ newydd yn cyflwyno grant Cymorth Datblygu Personol sydd 

wedi'i greu i chwalu’r rhwystrau i waith nad ydynt yn gysylltiedig â sgiliau; gellir 

defnyddio'r grant hwn i helpu gyda chost 'trosi' i drwyddedau gyrru'r DU. 

Gall Cymru'n Gweithio drefnu i gyfieithwyr helpu gyda'r wybodaeth, cyngor a’r 

arweiniad. Mae Cymru'n Gweithio yn gweithio'n agos hefyd â Phartneriaeth Ymfudo 

Strategol Cymru ac awdurdodau lleol i sicrhau bod help ar gael i ffoaduriaid i’w 

gwneud yn gyflogadwy ac i fagu sgiliau. 

Rwyf wedi gofyn i swyddogion yr Is-adran Sgiliau gysylltu'n uniongyrchol ag Alltudion 

ar Waith i hyrwyddo rhaglen hyfforddi gyrwyr HGV Llywodraeth Cymru i gefnogi pobl 

Affganistan ac eraill yng Nghymru sy'n chwilio am waith yn y diwydiant.  

 

Yn gywir, 
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Vaughan Gething AS/MS                                 
Gweinidog yr Economi                                                                
Minister for Economy                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

28 Chwefror 2022 

Annwyl Vaughan a Jane,  

Ers i adroddiad y Pwyllgor, Cyfeiriad Newydd ar gyfer Gyrwyr Cerbydau Nwyddau Trwm, gael ei 

gyhoeddi, mae Alltudion ar Waith wedi cysylltu â mi i ddweud bod gan lawer o’r bobl o Afghanistan a 

ddaeth i Gymru yn 2021 brofiad o yrru cerbydau mawr iawn, yn aml oherwydd cyfnod o wasanaeth 

milwrol. Mae Alltudion ar Waith wedi dweud wrthyf y byddai llawer o’r bobl sydd â’r profiad hwn yn 

awyddus i ddod yn Yrwyr Cerbydau Nwyddau Trwm yma yng Nghymru. Maent hefyd yn cyfeirio at 

ddarparu hyfforddiant am ddim i gael trwyddedau Cerbydau Nwyddau Trwm, sef rhywbeth sy’n cael ei 

ddarparu yn Lloegr gan Lywodraeth y DU. 

Mae'n ymddangos y gallai recriwtio'r bobl sy'n cyrraedd o Afghanistan fel gyrwyr Cerbydau Nwyddau 

Trwm helpu i liniaru'r prinder gyrwyr sy'n ein hwynebu ar hyn o bryd. A fyddai modd i chi roi gwybod i 

mi ynglŷn â’r canlynol: 

• A yw Llywodraeth Cymru wedi ystyried hyrwyddo'r rhaglen brentisiaeth gyrwyr Cerbydau 

Nwyddau Trwm yn uniongyrchol ymysg ffoaduriaid yng Nghymru, gan gynnwys y rhai a ddaeth 

o Afghanistan y llynedd?  

• Mae gwefan Llywodraeth y DU yn disgrifio Bŵt-camps Sgiliau Cerbydau Nwyddau Trwm fel 

cyrsiau hyfforddi am ddim yn Lloegr. A allwch egluro a oes modd i ffoaduriaid yng Nghymru gael 

mynediad at y rhain, ac a fyddech yn ystyried eu cefnogi i gael mynediad at yr hyfforddiant naill 

ai drwy drafnidiaeth i gwrs yn Lloegr neu drwy gynnal cwrs tebyg yng Nghymru? 

Anfonaf gopi o’r llythyr hwn at Jenny Rathbone AS yn rhinwedd ei swydd fel Cadeirydd y Pwyllgor 

Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol ac at Delyth Jewell AS yn rhinwedd ei swydd fel Cadeirydd y 

Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol.  

Cofion cynnes, 

 

Paul Davies MS 

Chair: Economy, Trade and Rural Affairs Committee 
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